
วัน / เดือน / ปี รายการ
ระดับ

อนุบาล
ระดับ

ประถมศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/

รวบรวมเอกสาร
หมายเหตุ

วันอังคารท่ี 17 พ.ค. 65 ก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 P ประถมศึกษาปีท่ี 6

วันศุกร์ท่ี 3 มิ.ย. 65
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี

วันพุธท่ี 1 - ศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2565 ก าหนดช าระค่าเทอม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 P P งานวิชาการ

วันจันทร์ท่ี 20 มิ.ย. 65 ก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 P P อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 5

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 กิจกกรมวันไหว้ครู P P

นางสาวเสาวณีย์ สุขนอก
นายณัฐชัย อ่ าทอง                  
นางสาวศิริลักษณ์ วราค า

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6

วันอังคารท่ี  5 ก.ค. 65 ทัศนศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน P
นางสาวกมลวรรณ กล่ินจันทร์      
      นางสาวศิริลักษณ์ วราค า

วันพุธท่ี 6 ก.ค. 65 โครงการ NUDS Coding Activeiy P
นางสาวสุนันทา มาจุ่ม
นางสาวณัชชาภา น้อยมาไกล

โครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา P
นางสาวอมรรัตน์ ม่ันคง
นางสาวลดาวัลย์ เครืออรุณรัตน์

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ P

นายณัฐชัย อ่ าทอง
นางสาวเจนจิรา ตีค า                 
 นางสาวเสาวณีย์ สุขนอก

วันพุธท่ี  13 ก.ค. 65 วันหยุด วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ก.ค. 65 วันหยุด วันเข้าพรรษา

วันศุกร์ท่ี  15 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

  วันจันทร์ท่ี 18 ก.ค. 65 ประถมศึกษาปีท่ี 1-3

 วันอังคารท่ี 19 ก.ค. 65 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

วันพฤหัสบดีท่ี 21 ก.ค. 65 ประถมศึกษาปีท่ี 1-3

วันศุกร์ท่ี 22 ก.ค. 65 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

วันศุกร์ท่ี 22 ก.ค. 65 โครงการ NUDS Art Camp P นางสาวศรัญญา พันธ์พรหม อนุบาล

วันพุธท่ี 27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ + วันสุนทรภู่ P
นายวุฒิชัย ค าภิระยศ
นางสาวจิรติกานต์ สุทธิอภิวัฒน์

วันพฤหัสบดีท่ี 28 ก.ค. 65
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ท่ี 29 ก.ค. 65 วันหยุด ราชการกรณีพิเศษ

วันจันทร์ท่ี 1 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ P P

นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญฤทธ์ิ      
นางสาวณัชชาภา น้อยมาไกล

วันพฤหัสบดีท่ี 4 ส.ค. 65 ประถมศึกษาปีท่ี 1-3

วันศุกร์ท่ี 5 ส.ค. 65 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

วันศุกร์ท่ี 12 ส.ค. 65
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีท่ี 13 ต.ค. 65
วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ท่ี 14 ต.ค. 65 วันหยุด ราชการกรณีพิเศษ

สอบปลายภาค เทอม 1/65 P ประถมศึกษาปีท่ี 6

ปิดภาคเรียนท่ี 1/65 P ประถมศึกษาปีท่ี 6

สอบปลายภาค เทอม 1/65 P ประถมศึกษาปีท่ี 1-5
ปิดภาคเรียนท่ี 1/65 P P อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 5

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลกและ
เรียนรู้เร่ืองราวประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ประจ าปีการศึกษา 2565 P

นายวุฒิชัย ค าภิระยศ
นางสาวเสาวณีย์ สุขนอก             
 นายวุฒิชัย แซ่อ้ึง

วันอังคารท่ี  12 ก.ค. 65

โครงการ NUDS English Camp P
นางสาวมธุรส โอภาษี
นางสาวภิรัลญากาญจน์ เสือเพ็ง

นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง                 
 นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญฤทธ์ิ

ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม)

ภาคเรียนท่ี 1/2565

พฤษภาคม 2565

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

มิถุนายน 2565

ตุลาคม 2565

วันอังคารท่ี 17 ต.ค. - วันศุกร์ท่ี 21 ต.ค. 65

วันจันทร์ท่ี 24 ต.ค. - วันศุกร์ท่ี 28 ต.ค. 65

โครงการ NUDS Robotics & STEM Camp P



ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม)

วัน / เดือน / ปี รายการ
ระดับ

อนุบาล
ระดับ

ประถมศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/

รวบรวมเอกสาร
หมายเหตุ

วันอังคารท่ี 1 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนท่ี 2/65 P ประถมศึกษาปีท่ี 6

วันจันทร์ท่ี 7 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนท่ี 2/65 P P อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 5

วันอังคารท่ี 8 พ.ย. 65 กิจกรรม ผีน้อยลอยกระทง (วันลอยกระทง+ฮาโลวีน) P P

นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญฤทธ์ิ
นางสาวภิรัลญากาญจน์ เสือเพ็ง
นางสาวกมลวรรณ กล่ินจันทร์

วันจันทร์ท่ี 5 ธ.ค. 65
วันหยุด ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ

วันจันทร์ท่ี 12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธ.ค. 65 วันคริสต์มาส และกิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ P P

นางสาวมธุรส โอภาษี
นางสาวภิรัลญากาญจน์ เสือเพ็ง
นางสาวณัชชาภา น้อยมาไกล

วันศุกร์ท่ี 30 ธ.ค. 65 วันหยุด วันส้ินปี

วันจันทร์ท่ี 2 ม.ค. 66 วันหยุดชดเชย วันข้ึนปีใหม่

วันศุกร์ท่ี 6 ม.ค. 66 กิจกรรม วันเด็ก P P
นางสาวมธุรส โอภาษี
นางสาวสุนันทา มาจุ่ม

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ท่ี 12-13 ม.ค. 66 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ไม่ค้างคืน) P
นางสาวเสาวณีย์ สุขนอก
นายวุฒิชัย ค าภิระยศ

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

วันพุธท่ี 1 ก.พ. 66 กิจกรรม วันตรุษจีน+วันวาเลนไทน์ P P

นางสาวเจนจิรา ตีค า
นางสาวอมรรัตน์  ม่ันคง             
  นางสาวจิรติกานต์ สุทธิอภิวัฒน์
นางสาวศรัญญา พันธ์พรหม

วันจันทร์ท่ี 13 ก.พ. 66 สอบ O-Net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 P ครูประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 6

วันอังคารท่ี 14 ก.พ. 66 สอบประเมินการอ่าน RT นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 P
นางสาวจิรติกานต์ สุทธิอภิวัฒน์
นายวุฒิชัย ค าภิระยศ

ประถมศึกษาปีท่ี 1

วันพุธท่ี 15 ก.พ. - วันศุกร์ท่ี 17 ก.พ. 66 กิจกรรมโครงการกีฬาสี ช้างน้อยเกมส์ NUDS 2022 P P นายวุฒิชัย แซ่อ้ึง

โครงการนิทรรศการสร้างสรรค์งานผ่านศิลปะ P นายวุฒิชัย ค าภิระยศ ประถมศึกษาปีท่ี 6

วันศุกร์ท่ี 3 มี.ค. 66 กิจกรรม วันมาฆบูชา P P
นางสาวเสาวณีย์ สุขนอก
นายวุฒิชัย แซ่อ่ึง

วันจันทร์ท่ี 6 มี.ค. 66 วันหยุด วันมาฆบูชา

วันอังคารท่ี 14 มี.ค. 66
การทดสอบความสามาถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 P

นางสาวจิรติกานต์ สุทธิอภิวัฒน์
นายวุฒิชัย ค าภิระยศ                
   นางสาวเจนจิรา ตีค า

ประถมศึกษาปีท่ี 3

ช่วงสอบ การประเมินทักษะความการเตรียมความพร้อม นักเรียนช้ันอนุบาล 3 P ครูอนุบาล อนุบาล 3

สอบปลายภาค เทอม 2/65 P ครูประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 1-6

วันศุกร์ท่ี 31 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันอนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีท่ี 6 P P ครูทุกท่าน อนุบาล 1 & ประถมศึกษาปีท่ี 6

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

**ทัศนศึกษานักเรียน อ.1 ป.6 ปีการศึกษา 2565**

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนวันเรียน 1/65 = 105 วัน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนวันเรียน 2/65 = 95 วัน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-5 จ านวนวันเรียน 1/65 = 88 วัน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-5 จ านวนวันเรียน 2/65 = 99 วัน

200 วัน

187 วัน

จ านวนวันเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษา :

มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2565

ปิดภาคเรียนการศึกษา 2/65

วันศุกร์ท่ี 24 มี.ค. - วันพฤหัสบดีท่ี 29 มี.ค. 66

ธันวาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ภาคเรียนท่ี 2/2565


